
 حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة
 

 *د. جيهان الطاهر محمد عبد الحليم

 
 

 :اختلف الفقهاء في حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة للرجال واإلناث علي قولين ، بيانهما كاآلتي

، والشافعية في الوجه الصحيح [2]، والمالكية[1]ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية :القول األول

 .إلي تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة  [4] ، والحنابلة[3] عندهم

ال يجوز اتخاذ شيء من الذهب والفضة مثل المكاحل والمرايا المحالة   وذهب المالكية إلي أنه

للرجال وال للنساء ،   رسرة و الماا  وشهه ذل،، وال تحليهه بشيء من ذل،وأقفال الصناديق واأل

وأفهال لثيا    وكذل، ما يهخذ في الجدارن والسقوف واألخشا ، وما جعل رءورساً للاجاج وأزار

 .الرجال

[5] 

ذهب الحنفية إلي أنه ال بأس بأن يكون في بيت الرجل أواني الذهب والفضة للهجمل  :القول الثاني

 [6]. -رحمه هللا –ال ليشر  منها ، نص علي ذل، محمد 

 [7].و حكي عن اإلمام الشافعي أن ذل، ال يحرم؛ ألن الشرع ورد بهحريم االرسهعمال دون االتخاذ

 .ذات المحرم االنهفاع أم االتخاذ  ويرجع رسهب الخالف إلي اخهالفهم في

 :ارسهدل جمهور الفقهاء أصحا  القول األول بأدلة من السنة، والمعقول، بيانها كاآلتي

 :ة الشريفةفالدليل من السنة النهوي

من شرب في إناء من " :قال -صلى هللا عليه ورسلم- أن النهي -رضي هللا عنها –عن أم رسلمة  -1

فالجرجرة صوت يردده الهعير في حنجرته إذا   "ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم 

 [8].أي يصب أو يهجرع ، وهو أدل علي الهحريم  "في بطنه نار جهنم "  :وقوله  هاج

ال تلبسوا " :يقول -صلى هللا عليه ورسلم- رسمعت النهي: قـال  -رضي هللا عنه –وعن حذيفة  -2

ج ، وال تشربوا في آنية الذهب والفضة، وال تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الحرير وال الديبا

 [9]."الدنيا ولكم في اآلخرة 
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ـدل الحديثالشريــف علي النهي عــن الشر  في آنية الذهب والفضة فهي لكم في اآلخرة ف

تسهعملونها مكافأة لكم علي تركها في الدنيا، ويمنعه أولئ، جااء لهم علي معصيههم 

 [10].بارسهعماله

 :والدليل من المعقول

أن المنع من االرسهعمال لما فيه من السرف والخيالء ، وكسر قلو  الفقراء ، وتضييق النقدين ،  -1

 .هعمالوذل، موجود في االتخاذ، فهكون العلة واحدة ، وبذل، يحرم االتخاذ كما يحرم االرس

[11] 

 أن ما ال يجوز ارسهعماله ال يجوز اتخاذه كالطنهور؛ وألن اتخاذه يؤدي إلي ارسهعماله غالها ، -2

 [12].فحرم كإمساك الخمر

 [13].أن ما ال يجوز ارسهعماله للرجال وال لغيرهم يحرم اتخاذه كآلة اللهو -3

 [14].أنه ذريعة لالرسهعمال -4

 :وارسهدل أصحا  القول الثاني بالدليل من المعقول وهو 

 [15].أن المحرم االنهفاع ، واالنهفاع باألواني إنما يكون بالشر  -1

أن الشرع ورد بهحريم االرسهعمال دون االتخاذ وليس كآلة المالهي ؛ ألن اتخاذها يدعو إلي  -2

 [16].ارسهعمالها ؛ لعقد ما يقوم مقامها بخالف األواني 

المنع من االرسهعمال لما فيه من السرف والخيالء،  :ويمكن أن أناقش أصحاب القول الثاني بأن 

وذل، موجود في االتخاذ، فهكون العلة واحدة، وبذل، وكسر قلو  الفقراء ، وتضييق النقدين، 

يحرم االتخاذ كما يحرم االرسهعمال؛ وألن ما ال يجوز ارسهعماله ال يجوز اتخاذه ؛ وألن اتخاذه 

  . يؤدي إلي ارسهعماله غالها 

أن القول الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من تحريم اتخاذ آنية  –وهللا أعلم  –يهراءى لي 

هب والفضة ؛ ألن المنع من االرسهعمال لما فيه من السرف والخيالء ، وكسر قلو  الفقراء ، الذ

وتضييق النقدين، وذل، موجود في االتخاذ، فهكون العلة واحدة، وبذل، يحرم االتخاذ كما يحرم 

 .االرسهعمال
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